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Orientering om ny app vedr. ”Oplysning om Digital Dødsattest” – 
”ODA” 
 

Kirkeministeriet ved Folkekirkens It forbereder udvikling af en app vedrørende 
indberetning af en digital dødsattest. Formålet med at digitalisere arbejdsgangen 
omkring dødsattesten yderligere er at reducere unødvendige papirgange til gavn 
for læger, bedemænd og begravelsesmyndighed.  

Den nye app, som kaldes ODA, vil kunne vise relevante dødsattestoplysninger for 
bedemanden kort tid efter, at lægen har indberettet dødsfaldet i SEI 
(Sundhedsdatastyrelsen Elektroniske indberetningssystem). Således vil 
bedemanden praktisk ikke længere have brug for at modtage dødsattesten på 
papir. Kun i de få tilfælde, hvor politiets påtegning er nødvendig, eller hvor 
afdøde ikke har et personnummer, vil det være nødvendigt med en 
papirdødsattest på samme måde som i dag. 

Udvikling af app’en foregår i forlængelse af drøftelser som 
Sundhedsdatastyrelsen og Kirkeministeriet havde i 2014 med bl.a. 
repræsentanter for læger og bedemænd.  

 

Praksis i dag 

I dag er papirdødsattesten nødvendig i forbindelse med transport af afdøde og er 
påkrævet, selvom lægen har indberettet dødsattesten digitalt. Ved i de fleste 
tilfælde at gøre papirattesten unødvendig, kan man effektivisere og smidiggøre 
arbejdsgange og sagsbehandling i forbindelse med et dødsfald. Det er 
Kirkeministeriets vurdering, at arbejdsgangen med app’en ODA vil kunne lette 
arbejdet særligt for bedemænd, som nemt og hurtig vil kunne slå op på ODA, om 
der foreligger en dødsattest på en person eller ej. 

 

ODA for bedemænd, begravelsesmyndigheder og andre 

ODA vil kunne downloades af bedemænd efter ansøgning om brugernavn og 
adgangskode med NemID. Alle vil kunne tilgå ODA umiddelbart via NemID, 
såfremt de ikke ønsker at oprette sig som bruger.  

For at kunne indhente oplysning om dødsattestudstedelsen, er det nødvendigt at 
indtaste afdødes personnummer og navn. Herefter vil ODA svare på, hvorvidt der 
findes en digital dødsattest eller ej, og om liget er frigivet.  

Det er hensigten, at ved fremvisning af søgeresultatet kan afdøde udleveres til 
kistelægning, og derved vil det ikke længere være nødvendigt at vente på en 
papirdødsattest. Begravelsesmyndigheden vil også have adgang til ODA, og 
således skal papirdødsattesten heller ikke længere videregives til 
begravelsesmyndigheden andet i særlige tilfælde, hvor afdøde ikke har et 
personnummer eller der foreligger en påtegning fra politiet. 

Kirkeministeriet ved Folkekirkens It arbejder endvidere på, at der via ODA kan 
sendes en besked tilbage til SEI, såfremt man bliver opmærksom på, at lægen har 
lavet en fejlindberetning, f.eks. en forkert dødsdato.  

 

 

 

 

Eventuelle spørgsmål i anledning af ovenstående kan rettes til projektleder 
Lisbeth Melin Poulsen på lmpo@km.dk  
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Side 2 

Dokument nr. 138-3198 

Folkekirkens It forventer at påbegynde udviklingen af ODA midt i august 2017, 
og forventer at være klar til idriftsættelse i indeværende år.  

Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger i anledning af ovenstående kan rettes 
til projektleder Lisbeth Melin Poulsen på lmpo@km.dk  

Med venlig hilsen 

  

Lisbeth Melin Poulsen 

Projektleder 
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